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القسم 1
يُعددلل نددجل اةماددا اة انيدا ةيآلد " كددا
6-0-0
اةساطا اةيت جتري االخت ارات هي اهليئا املختآلا تقنياً .

وةدلة يُفددض

أن تكددون

يف اةماا األوىل ،يُسدتعا ندل ةف دا خطدورة ةاف دا خطدر  .ويف
0-3-0
اةماا اة انيا [اةنجل اإلنكايزي] ،يُستعا نل ةف ا ” “risksةاف ا ”.“hazards

القسم 11
6-3-3-01

يُعدلل نجل اةفقرة ةيآل " كا

وت دأ إجراءات اةق ول ةامواد املآلمما حبيث يكون هلا تدثري تفريد ي
6-3-3-01
ةتط يق جممونا االخت ارات  3ةتحديد ما إذا كاند املدادة أك در سسا ديا مدل أن تنقدك ةاة دكك
اة ددلي اختُ ددربت ةد د  .د د ذا جت دداوات امل ددادة ك ددك االخت ددارات ،تُط ددق خطد دوات إدراجل ددا يف اة ددع ا
املالئمدا .وإذا دا املدادة يف اجتيدداا ندو مدل أندوا االخت ددار ،ال يُسدم" ةنقالدا ةاة دكك اةددلي
اختُددربت ة د  .واملددادة اةدديت تف ددك يف جتدداوا نددو االخت ددار (3ج) ،ميكددل تغي هددا إ إخعددانلا مددل
جدي د ددد ةالخت د ددار (3ج) .وامل د ددادة اة د دديت تف د ددك يف اجتي د دداا أند د دوا االخت د ددارات (3أ) أو (3ب)
أو (3د) ،ميكل وضعلا يف ك سوةا أو تغايفلا ناى حنو يسم" ةتقايك سسا ديتلا ةعوامدك ا دث
اخلارجيا ،إ إخعانلا ةنو االخت ار (4ب). .
.4-3-3-01

يُع دداد ت ددرفيم اةفق ددرة  3-3-3-01م ددل اة ددنجل ا ددال ةتآل د " اةفق ددرة

يُع دداد ت ددرفيم اةفق ددرة  4-3-3-01م ددل اة ددنجل ا ددال ةتآل د " اةفق ددرة
 ،3-3-3-01ويُع ّدل نجل اةفقرة ةيآل " كا

 3-3-3-01ين غي أن ختعع جملموندا االخت دارات  4كدك اةسداع
املعدددة ةانقددك (املع ددثة منلددا و د املع ددثة) .وإذا ت دوا رت معاومددات كا يددا تدددل ناددى أن اةسدداعا ةددل
تكون أخطر مل أن تنقك ،جيوا ةاساطا املختآلا أن تتخاى نل مجيع االخت ارات أو جزء منلدا.
وإذا جتدداوا املنددت مجيددع االخت ددارات املطاوةددا يف اجملمونددا  ،4تُط ددق خط دوات إدراج د يف اة ددع ا
املالئم ددا .وإذا ددك املن ددت يف جت دداوا أي م ددل االخت ددارات املطاوة ددا ،ال يُس ددم" ةنقاد د ةاة ددكك
اةلي اختُرب ة  ،أن مل املمكل تعديك املنت أو إنادة تغايف إ إخعان مل جديد جملموندا
االخت ددارات  .4وإذا ت ددكك اةس دداطا املختآل ددا يف إمكاني ددا تع ددر املن ددت ةعوام ددك س ددث د د
تا د احملددددة يف جممونددا االخت ددارات  4مبددا ي د دي إىل رريددار خطددرة هكنددا ،ن د مددل املمكددل أن
يطاددت تقدددل معاومددات جديدددة أو إجدراء اخت ددارات إضددا يا (ان ددر اةفقددرة  0-3-3-0-6مددل
اةالئحا اةنموذجيا).
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القسم 11
6-3-00

ُُتلف ن ارة خالل اةنقك .

يُستعا نل ن دارات ين غدي أن جتدر ةاف دا ُجتدر  .ويُسدتعا
3-3-00
ن ارات كان  ...تنقك يف ظك ظروف ةع ارات إذا كان مل احملتمك أن تتعر ة روف .
4-3-00
(0-6-0-5-00د)
ةا كال
0-3-0-5-00
اةت غيك .

ندل

نل ن ارات اةن ر يف نقك ةع ارات اةن ر يف تع ئا .

يُستعا
يُس د د ددتعا

ن د د ددل  3 ± 31ميغ د د ددا ةا د د ددكال ة د د د د  4 ± 69ميغ د د ددا

يُسددتعا

يف ا ا دديا  0نددل ن ددارة ظددروف اةنقددك ةع ددارة ظددروف

القسم 11
0-0-06
6-3-06

نل ن ارة اةرت ا  0ةع ارة رتت املتفريرات .

يُستعا
ُُتلف ن ارة خالل اةنقك .

يُسددتعا نددل ن ددارات ين غددي أن جتددر ةاف ددا ُجتددر  .ويُسددتعا
3-3-06
نل ن ارات كان  ...تنقك يف ظروف ةع ارات إذا كان مل احملتمك أن تتعر ة روف .
0-6-0-5-06
0-3-0-5-06
اةت غيك .

يُستعا
يُسددتعا

نل  3 ±31ميغا ةا كال ةد  4 ±69ميغا ةا كال .
يف ا ا دديا  0نددل ن ددارة ظددروف اةنقددك ةع ددارة ظددروف

القسم 11
0-03

يُع ّدل نجل اةفقرة ةيآل " كا

 0-03تُس د ددتخدة جممون د ددا االخت د ددارات ه د ددل تك د ددون ةإلجاة د ددا نا د ددى اةس د د د اةر اة د د دوارديل يف
املدرةعر  01و 00مددل اة ددكك  6-01ةتحديددد سسا دديا املددادة ةاةنس د ا ةام د ريرات امليكانيكيددا
(اةآلدددة واالستكددال) وةاحدرارة واةالددت .وتكددون اإلجاةددا ناددى اةسد ال اةدوارد يف املرةددع  01ال
إذا كان نتيريدا ندو االخت دار (3ج) موج دا  +وةاةتدال تآلدنلف املدادة نادى أادا مدادة متفريدرة
د رياةتددا ةدرجددا ال تسددم" ةنقالددا .وتكددون اإلجاةددا ناددى اةسد ال اةدوارد يف املرةددع  00نعددم إذا
كاند نتيريددا أي اخت ددار مددل األندوا (3أ) أو (3ب) أو (3د) موج ددا  . +وإذا كان د نتيريددا
االخت ار موج ا  ، +تآلنلف املادة ناى أاا مادة متفريرة رياةتا ةاة دكك اةدلي اختُدربت ةد ،
د أن د ميكددل وضددعلا يف ك س دوةا أو إااةددا سسا دديتلا أو تع ئتلددا مددل أجددك تقايددك سسا دديتلا
ةام ريرات اخلارجيا.

مالحظة :ر م أن ُُي در نقدك املتفريدرات املآلدنفا نادى أادا د رياةتدا ،د ن ا در ال ينط دق نادى
فطانات أخر ميكل أن تُتخل يلا استياطات خاصا .
GE.17-04713
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6-3-03
اةعنآلر املرطقت احملدد .

يُسد ددتعا

ند ددل ن د ددارات اةعنآلد ددر املرطقد ددت املقد دددة ةانقد ددك ةع د ددارات

يُع ّدل اةدنجل يف و دا اةمادا ةيآلد " كدا
3-3-03
اةغر ا إال إذا كان مل احملتمك أن تتعر املادة ة روف . ...

 ...نندد درجدا سدرارة

يُسددتعا يف لتاددف أج دزاء هددلا اةقسددم اةفرنددي نددل ن ددارات أخطددر
4-03
مل أن تُنقك ةع ارات مادة متفريرة رياةتا .

(ينط ددق هددلا ناددى اةفقدرات اةتاةيددا 0-0-4-03؛ 0-4-0-4-03؛ 6-4-0-4-03؛
0-6-4-03؛ 4-6-4-03؛ 0-3-4-03؛ ( 0-4-3-4-03مرت د د ددان)؛ -3-4-03
( 6-4مرت د د د د ددان)؛ 0-4-4-03؛ 4-4-4-03؛ 0-5-4-03؛ 6-4-5-4-03؛-03
3-4-5-4؛ 0-2-4-03؛ 0-4-2-4-03؛6-4-2-4-03؛ 0-7-4-03؛
0-5-7-4-03؛ .)6-5-7-4-03
(0-3-6-4-03ج) يُستعا نل ةف ا تُنقك ةاف ا تُآلنع .
 0-0-3-2-4-03يُس د ددتعا يف ااي د ددا اةما د ددا اة اني د ددا ن د ددل ن د ددارات اةعنآل د ددر املرطقد ددت
املطاوب ةانقك ةع ارات اةعنآلر املرطقت احملدد .
يُس د ددتعا يف ااي د ددا اةما د ددا اة اني د ددا ن د ددل ن د ددارات اةعنآل د ددر املرطقد ددت
0-3-7-4-03
املطاوب ةانقك ةع ارات اةعنآلر املرطقت احملدد .
يُسددتعا يف لتاددف أج دزاء هددلا اةقسددم اةفرنددي نددل ن ددارات أخطددر
5-03
مل أن تُنقك ةع ارات مادة متفريرة رياةتا .

(ينط ددق هددلا ناددى اةفقدرات اةتاةيددا 0-0-5-03؛ 4-3-0-5-03؛ 0-6-5-03؛
( 4-6-5-03مرت د د ددان)؛ 0-3-5-03؛ 4-3-5-03؛ 0-4-5-03؛ -4-5-03
.)5

يُس د ددتعا يف ااي د ددا اةما د ددا اة اني د ددا ن د ددل ن د ددارات اةعنآل د ددر املرطقد ددت
0-3-0-5-03
املطادوب ةانقددك ةع ددارات اةعنآلددر املرطقددت احملدددد  .ويُسددتعا يف اةفقددرة اةفرنيددا (ج) نددل ةف ددا
تُنقك ةاف ا تُآلنع .
0-3-3-5-03
اةعنآلر املرطقت احملدد .

يُس ددتعا

ن ددل ن ددارات اةعنآل ددر املرطقددت املطا ددوب ةانق ددك ةع ددارات

0-3-4-5-03
اةعنآلر املرطقت احملدد .

يُس ددتعا

ن ددل ن ددارات اةعنآل ددر املرطقددت املطا ددوب ةانق ددك ةع ددارات

وُتددلف
0-0-2-03
يُسددتعا نددل ةف ددا ا ددتقرار ةع ددارة اال ددتقرار ا دراري ُ
اةع ارات اةتاةيا ةغيا ُتديد ما إذا كان املادة أخطر مل أن تنقك يف اايا اةماا.
إذا سد دددج انفريد ددار
يُع د ددلل ند ددجل اةماد ددا األخ د د ة ةيآل د د " كد ددا
0-3-0-2-03
أو ا ددتعال ،د د ن ذةد د يع ددد أن امل ددادة د د مس ددتقرة سراريد داً ةدرج ددا ال تس ددم" ةنقال ددا ،وين غ ددي
تآلنيفلا ناى أاا مادة متفريرة مستقرة .
4
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يُع ددلل اة ددنجل يف ااي ددا اةما ددا ةيآل د " ك ددا  ...انت ددار امل ددادة د
6-4-0-2-03
مستقرة سرارياً ،وين غي تآلنيفلا ناى أاا مادة متفريرة مستقرة وال يُسم" ةنقالا .

وُتددلف
0-6-2-03
يُسددتعا نددل ةف ددا ا ددتقرار ةع ددارة اال ددتقرار ا دراري ُ
اةع ارات اةتاةيا ةغيا ُتديد ما إذا كان املادة أخطر مل أن تنقك يف اايا اةماا.

 ...انت ددار املددادة د
يُع ددلل اةددنجل يف اايددا اةماددا ةيآل د " كددا
6-4-6-2-03
مستقرة سرارياً ،وين غي تآلنيفلا ناى أاا مادة متفريرة مستقرة وال يُسم" ةنقالا .
3-0-7-03
ةع ارات مادة متفريرة

يف اةفقد ددرة األخ د د ة ند ددل ن د ددارات أخطد ددر مد ددل أن تُنقد ددك

يُسد ددتعا
مستقرة .

القسم 11
يُس ددتعا
6-3-05
كان مل احملتمك أن تتعر ة روف .

ن ددل ن ددارات  ...ددتنقك يف ظ ددك ظ ددروف ةع ددارات إذا

ُُتلف اةماا اةراةعا ( ويف مجيع األسدوال ... ،ةك ا تد نندد نقاد ).
3-0-4-05
ويف اةماا اةراةعا ف ك األخ ة ،يُستعا نل ن ارات اةيت تنقك يف مناطق سدارة ةع دارات اةديت
ميكل أن ختعع ةدرجات سرارة ناةيا .
اة كك  0-0-4-05تُع د د ّدل اة ياند ددات املتعاقد ددا ةد دداةفر (ةد دداء) ةتآل د د " كد ددا
اةكرتون .

أن وةد ددا مد ددل

اة كك  6-0-4-05تُع د د ّدل اة ياند ددات املتعاقد ددا ةد دداةفر (ةد دداء) ةتآل د د " كد ددا
وُتلف األةعاد امل ينا يف اةفرنر (هاء) و(واو).
اةكرتون ُ .

أن وةد ددا مد ددل

يُسدتعا يف اةدنجل اإلنكايدزي ندل ن دارات
0-0-2-05
ةع ارات ”( .“as packaged for transportال ينط ق ناى اةنسخا اةعرةيا).

”“packaged as for transport

(6-0-2-05أ)

يُستعا

نل ةف ا ةانقك ةاف ا ةاتآلنيف .

القسم 11
ُُتلف يف اايا اةماا اة انيا ن ارة ن وة من  .ويُستعا
0-0-02
األخ ة نل ن ارة اةرت ا  0ةع ارة رت ا املتفريرات .

يف اةمادا

ص ددنّف .
6-6-02
يُس ددتعا يف اةفق ددرة اةفرني ددا (أ) ن ددل ةف ددا نُقاد د ةاف ددا ُ
ويُستعا يف اةفقرة اةفرنيا (ب)‘ ‘0نل ن ارات االنفريار و/أو اال تعال ةع ارة ةدء إ عال .
يُسد ددتعا يف اةماد ددا اة انيد ددا ند ددل ن د ددارات أ د دوأ اة د ددروف املمكند ددا
0-3-02
ةع ارات أ د اة روف خطورةً  .ويُستعا يف اةماا اة اة ا نل ةف ا نقك ةاف ا تآلنيف .
يُستعا
0-3-0-4-02
(6-3-0-4-02ج) يُستعا

GE.17-04713

صنّف .
يف اةماا اة انيا نل ةف ا نُقا ةاف ا ُ
نل ن ارة اةرت ا  0ةع ارة رت ا املتفريرات .
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5-3-0-4-02

ُُتلف اةماا األخ ة.

4-0-4-02

ُُيلف اةنجل اةوارد ةر فو ر.

3-0-5-02
(4-0-5-02ج)

يُستعا
يُستعا

صنّف .
يف اةماا ف ك األخ ة نل ةف ا نُقا ةاف ا ُ
نل ن ارة اةرت ا  0ةع ارة رت ا املتفريرات .
يف اةماا اة انيا نل ن ارة اةرت ا  0ةع ارة رت ا املتفريرات .

يُستعا
2-0-5-02
تُد دددرج يف اةماد ددا األوىل اة ياند ددات اةتاةيد ددا اة د ددع ا  ،4-0جمموند ددا
9-3-0-2-02
اةتوا ق فاف يف فطا اةنقك ف ك (رفم األمم املتحدة .)1106
تُدددرج يف اةما ددا األخ د ة اة يان ددات اةتاةي ددا اة ددع ا  ،4-0جممون ددا
2-4-0-2-02
اةتوا ق فاف يف فطا اةنقك ف ك (رفم األمم املتحدة .)1106
0-3-0-7-02

يُستعا

يف اةماا اة انيا نل ةف ا نُقا

صنّف .
ةاف ا ُ

القسم 11
 0-6-0-00-07يُسددتعا يف اةماددا ف ددك األخ د ة نددل ن ددارات إلساطددا اةسدداع اةدديت
ت حل مك و ا ةع ارات إلساطا اةساع املك و ا .

القسم 11
يُعد ّدل اةددنجل يف اايددا اةفقددرة األخد ة ةيآلد " كددا
0-01
نضات األمونيوة ةوضعلا يف صلاري نقاةا ةوصفلا مواد م كسدة .

 ...متفريدرات

يُع ّدل اةنجل يف اايا املالس دا (ب) ةيآلد " كدا
اةدول 0-01
نضات األمونيوة ةوضعلا يف صلاري نقاةا ةوصفلا مواد م كسدة .

 ...متفريدرات

نل  3 ±31ميغا ةا كال ةد  4 ±69ميغا ةا كال .

(0-6-0-2-01د) يُستعا
يُع د ّدل اةددنجل يف اايددا اةماددا األوىل ةيآل د " كددا
0-0-7-01
توضع يف صلاري نقاةا ةوصفلا مادة م كسدة .
يُعد ّدل اةددنجل يف و ددا اةفقددرة اة انيددا ةيآلد " كددا
4-0-7-01
املادة يف صلاري نقاةا ةوصفلا مادة م كسدة .
ّ

6

 ...فاةاددا ألن
وال ين غددي نقددك

يُع د ّدل اة ددنجل يف ااي ددا اةفق ددرة األوىل ةيآل د " ك ددا
0-6-7-01
توضع يف صلاري نقاةا ةوصفلا مادة م كسدة .

 ...فاةا ددا ألن

يُعد ّدل اةددنجل يف و ددا اةفقددرة اة انيددا ةيآلد " كددا
1-4-6-7-01
املادة يف صلاري ةوصفلا مادة م كسدة .
ّ

وال ين غددي نقددك
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القسم 11
نل ن ارة لاطر رنيا ةع ارة أخطار رنيا .

اة كك (0-61أ) ،املخرج ةاء يُستعا
يُستعا نل ن ارة لاطر رنيا ةع ارة أخطار رنيا .
(6-4-61ب)(ج)
يُستعا نل ن ارة لاطر رنيا ةع ارة أخطار رنيا .
(3-4-61ب)(ج)
اة كك  )7-9( 6-61يُستعا
اة كك  3-61املخرج ةاء يُستعا

نل ن ارة لاطر رنيا ةع ارة أخطار رنيا .

نل ن ارة لاطر رنيا ةع ارة أخطار رنيا .

القسم 11
(0-6-0-4-65د)

يُستعا

نل  3 ±31ميغا ةا كال ةد  4 ±69ميغا ةا كال .

القسم 11
يُس د د ددتعا يف اةفق د د ددرة اةفرني د د ددا (ب) ن د د ددل راند د د د  -كامينتس د د ددكي
0-61
يف املرج ددع اة ددا ن ددل ” “Frank-Kamentskiiة د د “Frank-
ة د د راند د  -كامينيتس ددكي  .ويُس ددتعا
”.Kamenetskii

القسم 11
يُسددتعا
(0-0-31ح)
املكونا مل نضات األمونيوة .
(6-31ج)

يُستعا

نددل ن ددارات أمسدددة ن دضات األمونيددوة ةع ددارات األمسدددة
نل ن ارة املخاطر اةفرنيا ةع ارة األخطار اةفرنيا .

القسم 11
0-0-3-36
6-0-3-36
3-0-3-36

يُستعا
يُستعا

نل ةف ا املخاطر ةاف ا األخطار .
نل ةف ا املخاطر ةاف ا األخطار .

يُستعا نل ةف ا املخاطر  ،كاما وردت يف اةفقرة ،ةاف ا األخطار .

القسم 11
ويددتم تآلددنيف مسدداسيق
 0-4-4-0-6-33يُعد ّدل نددجل اةماددا األخد ة ةيآلد " كددا
اةفازات أو ائ اةفادزات ننددما يكدون مدل املمكدل إ دعاهلا وننددما ينت در اةتفاندك نادى طدول
اةعينا ةكاما ( 011مم) يف  01دفائق أو أفك .

GE.17-04713
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وتآلد دنلف يف جممون ددا
 6-4-4-0-6-33يُعد د ّدل ن ددجل اةما ددا األخد د ة ةيآلد د " ك ددا
اةتع ئددا ‘ ‘6مسدداسيق اةفاددزات أو د ائ اةفاددزات إذا انت ددرت منطقددا اةتفانددك ةت ددمك اةطددول
اةكامك ةاعينا ( 011مم) خالل مخس دفائق أو أفك.
وتآلد دنلف يف جممون ددا
 3-4-4-0-6-33يُعد د ّدل ن ددجل اةما ددا األخد د ة ةيآلد د " ك ددا
اةتع ئا ‘ ‘3مساسيق اةفازات أو ائ اةفازات إذا انت ر اةتفانك ةي مك اةطول اةكامك ةاعيندا
( 011مم) خالل ما يزيد ناى مخس دفائق وةكل ال يزيد نل ن ر دفائق .

القسم 13
تُع دداف اةما ددا األخد د ة اةتاةي ددا ونا ددى د د يك اال ددت ناء ،ال تُآلد دنلف
0-3-34
األمسدة اةآلا ا املكونا مل نضات األمونيوة ةوصفلا مواد صا ا م كسددة ا دتناداً إىل نتدائ االخت دار
ر 0-أو ر 3-ألن نتائ اخت ار ُتديد اخلواص ال تك دف ةاةقددر اةكدايف ندل خطدورة هدل
األمسدة .وةدالً مل ذةد  ،تُآلدنلف هدل األمسددة ا دتناداً إىل اةتريدارب واملعدارف املكتسد ا صآلدوص
األخطار اةيت تنطوي نايلا .وين غي تُآلنيفلا سست اإلجراء امل ر يف اةقسم . 39
يستعا نل ن ارة اياوا ةيفي ةاف ا اياوا .
0-0-4-34
يُسددتعا نددل اةماددا األوىل ةدداةنجل اةتددال يُسددتخدة كمددادة فاةاددا
6-6-0-4-34
( )0
ةالسضاق اياوا أةيض جمفلف يكون متو ا فطر اةايدف يد حندو  65ميكدرومضاً ،ويقدك فطدر
س ي اتد د ن ددل  011ميك ددرومض ،وت ا ددا ك ا تد د اة اهري ددا حن ددو  071ك ددا/ة 3وتك ددون نسد د ا تركي ددز
اهليدروجر ي ةر  5و . 7وي قى نجل ا ا يا  0دون تغي .
6-4-0-4-34
0-6-4-34

يُستعا
يستعا

نل ةف ا لاطر ةاف ا أخطار .
نل ن ارة

اياوا ةيفي ةاف ا

اياوا .

يُسد د ددتعا ند د ددل اةماد د ددا األوىل ةد د دداةنجل اةتد د ددال يُسد د ددتخدة كمد د ددادة
5-6-6-4-34
( )3
فاةا ددا ةالسد دضاق دداياوا أة دديض جم لف ددف يك ددون متو ددا فط ددر اةاي ددف يد د حن ددو  65ميك ددرومضاً،
3
وي ا ددا فط ددر س ي اتد د حن ددو  011ميك ددرومض ،وت ا ددا ك ا تد د اة اهري ددا ة ددر  051و 611ك ددا/ة
وتكددون نس د ا تركيددز اهلي دددروجر ي د ةددر  5و . 7.5ويُع د ّدل ن ددجل ا ا دديا  3ةيآل د " ك ددا
( )3ميكددل ا آلددول ناددى املرجددع املآلدددر مددل مركددز االتآلددال اةددوطد ةتفاصدديك االخت ددار يف رنسددا
(ان ر اةتلييك . .)4
6-4-6-4-34
0-3-4-34

يُستعا
يستعا

يف اايا اةفقرة نل ةف ا لاطر ةاف ا أخطار .
نل ن ارة

اياوا ةيفي ةاف ا

اياوا .

يُس ددتعا ن ددل اةما ددا األوىل ة دداةنجل اةت ددال يُس ددتخدة كم ددادة فاةا ددا
6-6-3-4-34
()5
ةالس دضاق دداياوا أةدديض جم لفددف يكددون متو ددا فطددر اةايددف ي د حنددو  65ميكددرومضاً ،ويقددك فطددر
س ي اتد نددل  011ميكددرومض ،وت اددا ك ا تد اة اهريددا  071كددا/ة 3وتكددون نسد ا تركيددز اهليدددروجر
( )5ميكددل ا آلددول ناددى املرجددع املآلدددر
يد ةددر  5و . 7ويُعد ّدل نددجل ا ا دديا  5ةيآلد " كددا
مددل مركددز االتآلددال اةددوطد ةتفاصدديك االخت ددار يف رنسددا (ان ددر اةتددلييك  . )4ويف اةفقددرة -4-34
 ،3-3يعاد ترفيم ا ا يا  5ةتآل " ا ا يا .2
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4-5-3-4-34
ةاف ا أخطار .

يف اةفقددرة ةعددد خددارج اة ددع ا  ، 0-5يُسددتعا

نددل ةف ددا لدداطر

القسم 11
يُسددتعا يف اةعن دوان نددل ن ددارات أمسدددة ن دضات األمونيددوة ةع ددارات
6-31
األمسدة املكونا مل نضات األمونيوة .
يُستعا
0-0-6-31
مل نضات األمونيوة (مرتان).

ن ارات أمسدة نضات األمونيدوة ةع دارات األمسددة املكوندا

يُسددتعا
0-3-6-31
املكونا مل نضات األمونيوة .

نددل ن ددارات أمسدددة ن دضات األمونيددوة ةع ددارات األمسدددة

يُسددتعا
6-3-6-31
املكونا مل نضات األمونيوة .

نددل ن ددارات أمسدددة ن دضات األمونيددوة ةع ددارات األمسدددة

يُسد ددتعا يف ةدايد ددا اةفقد ددرة ند ددل ن د ددارات أمسد دددة ن د دضات األمونيد ددوة
3-3-6-31
ةع ارات األمسدة املكونا مل نضات األمونيوة .
تُدرج قرة جديدة  4-3-6-31يكون نآللا كا
يددرد ددر اح ةإلج دراءات اةعام ددا اخلاصددا ةتآل ددنيف األمس دددة املكون ددا م ددل
4-3-6-31
نضات األمونيوة يف اةقسم . 39
تُعاف يف اايا اةفقرة اةماا اةديدة اةتاةيا اة طاريا أو اخلايدا اةديت
0-6-3-31
ت دكك جددزءاً ال يتريدزأ مددل معددات وتتم ددك وظيفتلدا يف تددو مآلددر طافددا ةتاد املعدددات ،واةدديت
ال تُنقددك إال وهددي مرّك ددا يف املعدددات ميكددل أن ختعددع ةالخت ددارات اةواجددت تط يقلددا نندددما تكددون
مرّك ا يف املعدات.
3-6-3-31
مادة صا ا.

يُع ّدل تعريف تفك

ةيآل " كا

تعددد ةف ددا تفك د متددزق ددالف خايددا أو ةطاريددا يسددفر نددل فددلف

فلف املكونات اةداخايا أمدرا مق دول يف أرينداء اخت دار ةطاريدا أو خايدا
مالحظة:
ننآلر .وجيت أن تكون طافا املكونات املقلو ا حمدودة ،وميكل فيا لا كا
(أ) ال ختددضق د كا مددل اةسددا ( ددا أةومنيددوة ما ددلن سراري داً
فطدر  1.65مدم يف د كا ك ا تلدا  2أو  7أ ددالل يف اةسدنتيمض) موضدونا نادى ةعدد  65ددم
مل اخلايا؛ أو
(ب) ميكددل فيدداق اةطافددا ةات ددا طريقددا يُ د أاددا مطاةقددا ةتا د
اةوارد رسلا يف اةفقرة اةفرنيا (أ) أنال .
يف اةفقرة ‘ ،‘0يُستعا نل ن ر ةد مخس  .وتُعاف قدرة جديددة ‘‘6
(3-3-31ب)
يكون نآللا كا  ،ويُعاد تدرفيم اةفقدرات اةتاةيدا ةنداءً نادى ذةد مخدس خاليدا ةعدد  65دورة تنتلدي
حباةا اة حل اةكامك؛  .ويف اةفقرة ‘( ‘4اةفقرة ‘ ‘3اةقاً) ،يُستعا نل  51ةد . 65
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يف اةفقددرة ‘ ‘3ةعددد اةطافددا املقدددرة تُعدداف ن ددارات ومخددس خاليددا
(3-3-31ج)
ةعد  65دورة تنتلي ةنس ا  51يف املائا مل اةطافا املق ّدرة سست اةتآلميم؛  .ويف اةفقرة ‘،‘4
تُعدداف ةعددد اةطافددا املقدددرة ن ددارات ومخددس خاليددا ةعددد  65دورة تنتلددي ةنسد ا  51يف املائددا
مل اةطافا املق ّدرة سست اةتآلميم. .
يف اةفقرة ‘ ،‘6يُستعا نل  51ةد . 65
(3-3-31د)
(3-3-31ه)
3-3-31
0-3-3-31
اةتال

نل  51ةد . 65

يف اةفقرتر ‘ ‘5و‘ ،‘2يُستعا
تُعاف قرة جديدة  0-3-3-31يكون نآللا كا

ي ددرد مد ددوجز ألسكد دداة اةفق د درتر  0-6-3-31و 3-3-31يف اةد دددول

اةدول 6-3-31
موجز االختبارات المطلوبة للخاليا والبطاريات األولية
اخلاليا واة طاريات األوةيا
راء 0-راء 6-راء 3-راء 4-راء 5-راء 2-راء 7-راء 1-المجموع

(ج)

اخلاليا اةيت ال تُنقك منفآلااً

مفر ا
مفر ا ةاةكامك

اخلاليا

5
5

01

مفر ا
مفر ا ةاةكامك

01
01

5
5

01

مفر ا
مفر ا ةاةكامك

01
01

5
5

01

اة طاريات اةآلغ ة

مفر ا
مفر ا ةاةكامك

4
4

1

اة طاريات اةك ة

مفر ا
مفر ا ةاةكامك

4
4

1

اة طاريات أساديا اخلايا

(أ)

اة طاري د د ددات اجملمع د د ددا م د د ددل ةطاري د د ددات
ُلتربة ≤  511غ .مل اةاي يوة
ةطاريات جممعدا مدل ةطاريدات ُلتدربة
>  511غ(.ب) مل اةاي يوة
(أ)
(ب)

(ج)

10

مفر ا

0

11
31
31

1
صفر

ال ختعددع ةالخت ددار اة طاريددات أساديددا اخلايددا اةدديت ُتتددوي ناددى خايددا لتددربة ،إال إذا ت ددر أن تغي د اً يف
تآلميم اخلايا ميكل أن يفعي إىل ندة جتاوا أسد االخت ارات.
إذا ت ر أن جتميعا اة طاريات هي مل نو مينع ما ياي
إ راط اة حل؛
‘‘0
ودارات اةقآلر،
‘‘6
وإ راط اةتفريا ةر جتميعا ةطاريات.
‘‘3
يُقآلد ةاجملمو ندد االخت ارات املطاوةا ،ال ندد اخلاليا أو اة طاريات املختربة.
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اةدول 3-3-31
جدول موجز لالختبارات المطلوبة بالنسبة إلى الخاليا والبطاريات القابلة إلعادة الشحن
اخلاليا واة طاريات اةقاةاا إلنادة اة حل
راء 0-راء 6-راء 3-راء 4-راء 5-راء 2-راء7-

اةدورة األوىل ،م حونا
ةنس ا  51يف املائا
اةدورة  ،65م حونا ةنس ا
اخلاليا اةيت ال تُنقك منفآلااً نل ةطاريا  51يف املائا
اةدورة األوىل ،مفر ا ةاةكامك
اةدورة  ،65مفر ا ةاةكامك
اةدورة األوىل ،م حونا
ةاةكامك
اةدورة  ،65م حونا
ةاةكامك
اةدورة األوىل ،م حونا
اخلاليا
ةنس ا  51يف املائا
اةدورة  ،65م حونا ةنس ا
 51يف املائا
اةدورة األوىل ،مفر ا ةاةكامك
اةدورة  ،65مفر ا ةاةكامك
اةدورة األوىل ،م حونا
ةاةكامك
اةدورة  ،65م حونا
ةاةكامك
اةدورة األوىل ،م حونا
ةنس ا  51يف املائا
(ب)
اة طاريات أساديا اخلايا
اةدورة  ،65م حونا ةنس ا
 51يف املائا
اةدورة  ،65م حونا
ةاةكامك
اةدورة األوىل ،مفر ا ةاةكامك
اةدورة  ،65مفر ا ةاةكامك
اةدورة األوىل ،م حونا
ةاةكامك
اة طاريات اةآلغ ة
اةدورة  ،65م حونا
ةاةكامك
اةدورة األوىل ،م حونا
ةاةكامك
اة طاريات اةك ة
اةدورة  ،65م حونا
ةاةكامك
اة طاري ددات اجملمع ددا م ددل ةطاري ددات ُلت ددربة م حونا ةاةكامك
≤  2 611واط  -د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د ددانا أو
≤  511غ .مل اةاي يوة
ةطاريد ددات جممعد ددا مد ددل ةطاريد ددات ُلت د ددربة
>  2 611واط  -د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د ددانا أو
>  511غ .مل اةاي يوة

(أ)

(ب)
(ج)
GE.17-04713

(أ)

5

(د)

راء 1-المجموع

5

11
01
01

5
5
5

31

5
01
01
4

5
5
5

31

5
4
01
01
4

4

4

4

6

6

6

6
0

11

1

0
1
صفر

ال ختعد ددع ةالخت د ددار اة طاريد ددات أساديد ددا اخلايد ددا د د املد ددزلودة حبمايد ددا مد ددل إ د دراط اة د ددحل واملآلد ددمما
ةال تخداة قا كعنآلر مل ةطاريا أخر أو معدات أخر تو ر هل ا مايا؛
ةا ت ناء االخت ار راء 7-املتعاق ة راط اة حل ،ال ختعع ةالخت دار اة طاريدا أساديدا اخلايدا اةديت ُتتدوي نادى
خايا لتربة إال إذا ت ر أن تغي اً يف تآلميم اخلايا ميكل أن يفعي إىل ندة جتاوا أسد االخت ارات؛
إذا ت ر أن جتميعا اة طاريات هي مل نو مينع ما ياي
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(د)

3-31

إ راط اة حل؛
‘‘0
ودارات اةقآلر؛
‘‘6
وإ راط اةتفريا ةر جتميعا اة طاريات.
‘‘3
يُقآلد ةاجملمو ندد االخت ارات املطاوةا ،ال ندد اخلاليا أو اة طاريات املختربة.

"1-1-11

يُعاف فسم رني جديد  5-3-31يكون نآل كا

موجز االختبارات الخاصة بخاليا وبطاريات الليثيوم

جيت أن تُدتاح اة يانات املوجزة اةتاةيا

موجز االختبار الخاص بخاليا أو بطاريات الليثيروم وفقراً للقسرم الفرعري  1-11مرن دليرل
االختبارات والمعايير
(أ)

تُتاح املعاومات اةتاةيا يف موجز االخت ار هلا

ا م ُمآلنّع اخلايا أو اة طاريا أو املنت  ،سست ا اةا؛

(ب) ةيانات االتآلال اخلاصا مبُآلنّع اخلايا أو اة طاريا أو املنت  ،مبا يف ذةد اةعندوان اةربيددي
ورفددم اهلدداتف واةعن دوان اإلةكددضو واملوفددع اة د كي مددل أجددك ا آل ددول ناددى املزيددد م ددل
املعاومات؛
(ج) ا م املخترب اةلي أجنز االخت ار وةيانات االتآلال اخلاصا ة  ،مبا ي مك اةعنوان اةربيدي
ورفددم اهلدداتف واةعن دوان اإلةكددضو واملوفددع اة د كي مددل أجددك ا آل ددول ناددى املزيددد م ددل
املعاومات؛
(د)

رفم معقرف وسيد ةتقرير االخت ار؛

(ه)

تاريخ إنداد تقرير االخت ار؛

(و)

وصف اخلايا أو اة طاريا ،مبا ي مك اة يانات اةتاةيا كحد أدىن
‘ ‘0هك هي مل خاليا أو ةطاريات أيونات اةاي يوة أة از اةاي يوة؛
‘ ‘6اةكتاا؛
‘ ‘3تقدير اةطافا االمسيا ةاةواط  -انا أو احملتو مل اةاي يوة؛
‘ ‘4ةيان اخلآلائجل اةفيزيائيا ةاخايا/اة طاريا؛
‘ ‘5رفم اةنموذج.

(ا)

فائما االخت ارات اجملراة ونتائريلا (إجياةيا /ا يا)؛

(ح) إساة ددا إىل ا د دضاطات اخت ددار جتميع ددا اة طاري ددات ،سس ددت ا اة ددا (أي (3-3-31و)
و(3-3-31ا))؛
(ط) إساةا إىل اةط عا املنقحا مل دةيك االخت ارات واملعاي املعتمدة وإىل اةتعدديالت املدخادا
نايلا ،إن وجدت؛
(ي) اةتوفيع مع ذكر ا م اةلا املوفعا وصفتلا كدةيك ناى صحا املعاومات املقدما.
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القسم 13
يُعاف فسم جديد  39يكون نآل كا

"القسم 13

المكونة من نترات األمونيوم
إجراءات ومعايير التصنيف المتعلقة باألسمدة الصلبة
ّ
1-13

الغرض

يع ددر ه ددلا اةقس ددم ن دداة األم ددم املتح دددة ةتآل ددنيف األمس دددة اةآل ددا ا
املكونددا مددل نيدضات األمونيددوة ،ناددى اةنحددو امل ددار إةيد يف اةالئحددا اةتن يميددا اةنموذجيددا ،اةفآلددك
 ،3-3األسكاة اخلاصا  317و.093
1-13

النطاق

ختع د ددع إلج د د دراءات اةتآل د ددنيف امل ين د ددا يف اةفق د ددرة  4-39أي تركي د ددا
جديدة مل األمسدة اةآلا ا ُتتوي ناى نضات األمونيوة.
1-13

التعاريف

مادة اةتسميد املكونا مل ندضات األمونيدوة هدي لادوط متريدانس ُيتدوي
0-3-39
ناى أيونات األمونيوة ( )NH4+وأيونات اةنضات ( .)NO3-ان ر أيعاً اةفقرة .3-3-39
يُقآلددد مبددادة اةتسددميد املرك ددا أي لاددوط متريددانس ُيتددوي ناددى األفددك
6-3-39
نا ددى ننآلد دريل م ددل اةعناص ددر املغلي ددا األ ا دديا اة الري ددا ،وه ددي اةنيضوج ددر ( ،)Nواةفو ددفور ()P
واة وتا يوة (.)K
أل درا تقددير حمتددو األمسددة مددل ندضات األمونيددوةُُ ،تسدت كندضات
3-3-39
األمونيددوة كددك أيونددات اةن دضات اةدديت ُتتددوي مددادة اةتسددميد ناددى مكددا جزيئددي هلددا مددل أيونددات
األمونيوة.
4-3-39
ت ددمك امل دواد اةقاةاددا ةالس دضاق امل ددار إةيلددا يف اةفقددرة  4-39أيع داً
امل دواد د اةععددويا اةقاةا ددا ةلكس دددة ،م ددك اةكربي د األ ا ددي .وةاةنس د ا إىل امل دواد اةعع ددويا،
يُحست حمتواها مل املادة اةقاةاا ةالسضاق ككرةون.

ت ددمك امل دواد اةدديت فددد ال تك دون متطاةقددا مددع ن دضات األمونيددوة اةيوريددا،
5-3-39
واألمحعد د ددا ،واةسد د ددوةر و د د ددفات اةد د ددلي ُيتد د ددوي ناد د ددى محد د ددض طايد د ددق ،واةكربي د د د األ ا د د ددي،
واةسددافيدات ،ومع ددم املعددادن االنتقاةيددا ،وصاصددا املعددادن اة قياددا (م ددك اةنحدداق) ،واةكاوريدددات.
اماا.
ويُ ار إىل أن هل اةقائما
3-13

إجراءات التصنيف

تُآلد دنلف األمس دددة اةآل ددا ا املكون ددا م ددل ند دضات األموني ددوة نا ددى أ دداق
0-4-39
تركي لددا وا ددتناداً إىل اخل دربات واملعددارف املكتس د ا نددل األخطددار اةدديت تنطددوي نايلددا .ويُسددتكمك
GE.17-04713
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اةتآلدنيف أسيانداً ةد جراء اخت دار ةتحديددد فاةايدا هدل األمسدددة ةاتحادك اةددلا أو ةتحديدد خواصددلا
وجت لمع هل امل ادئ يف اة كك اةوارد يف اةقسم اةفرني .5-39
االنفريارياُ .
ال ميكددل ا ددتخداة رفددم األمددم املتحدددة  6127إال يف ساةددا األمسدددة
6-4-39
املكونددا مددل ن دضات األمونيددوة اةدديت ال تنطددوي ناددى خ دواص انفرياريددا سسددت مددا ت كددد اخت ددارات
اجملمونا  6مل هلا اةدةيك.
واألمسدددة املكونددا مددل ندضات األمونيددوة اةدديت ال تسددتويف ددروط اةتآلددنيف
3-4-39
ةتكون م موةا ةرفم األمم املتحدة  ،6127ميكل أن تُدرج ضمل رفم منا ت رخر ةلمم املتحدة
يف اةرت ددا  0أو اة ددع ا  0-5مددل اةرت ددا  ،5دريطا أن تكددون مالئمددا ةانقددك و قداً ملددا تقددرر اةسدداطا
املختآلا .وينط ق هلا اإلجراء يف ساةا تادوجُ ،يآلدك نتيريدا سدادج مد الً ،سيدث ميكدل نقدك مدادة
اةتسميد ضمل رفم األمم املتحدة املنا ت ،م الً يف اةرت ا  ،0و قاً ملا تقرر اةساطا املختآلا.

واألمسدددة املكونددا مددل ن دضات األمونيددوة اةدديت تسددتويف سدددود املكونددات
4-4-39
إلدراجلددا يف رت ددا املتفريدرات ناددى اةنحددو امل ددر يف اةفقددرة  ،5-39جيددت إدراجلددا يف تاد اةرت ددا
ةآلرف اةن ر نل نتائ اخت ارات اجملمونا  6مل هلا اةدةيك.

واألمسدددة املكونددا مددل ن دضات األمونيددوة اةدديت تسددتويف سدددود املكونددات
5-4-39
ةتآلددنيفلا كم دواد صددا ا مس د ا ةلكسدددة ناددى اةنحددو امل ددر يف اةفقددرة  ،5-39أو اةدديت تُآلددنف
أل د اب أخددر ةوص ددفلا م دوا لد صددا ا مس د ا ةلكسدددة ،ال ميكددل أن خت ددرج نددل هددلا اةتآل ددنيف
ا ددتناداً إىل نتددائ االخت ددار راء 0-و/أو االخت ددار راء 3-يف اةقسددم  34مددل هددلا اةدددةيك .ان ددر
أيعاً اةفقرة  0-3-34يف اةقسم  34مل هلا اةدةيك.
واألمسدة اةيت ُتتوي ناى  71يف املائا أو أك ر مل نضات األمونيدوة،
2-4-39
ين غي أالّ ُتتوي ناى كربيتات األمونيوة ضمل اةعناصر املغليدا ،إال إذا تعادق األمدر ةثمسددة مرك دا
ُتتوي ناى أفك مل  91يف املائا مدل ندضات األمونيدوة ونادى  01يف املائدا نادى األفدك مدل املدواد
اةععويا ،دون انت ار نضات األمونيوة وكربيتات األمونيوة.
واألمسدة املرك دا اةديت تسدتويف سددود اةضكيدت إلدراجلدا املمكدل ضدمل
7-4-39
اةرت ددا  9أل د درا اةنق ددك ،جي ددت أن ختع ددع ةالخت ددار م ددل أج ددك ُتدي ددد فاةايتل ددا ةاتحا ددك اة ددلا
ةانتمدداد اةطريقددا امل ينددا يف اةفقددرة  4-6-31مددل هددلا اةدددةيك (االخت ددار فدداف ،0-أو اخت ددار
ا و ) وتآلنيفلا سست املعاي اةواردة يف اةفقرة امللكورة ويف اةفقرة .5-39
1-13
0-5-39
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الشكل (1-13أ)
0

مادة اةتسميد املطاوب
تآلنيفلا

6
هك ُتتوي ناى
 91 يف املائا مل نضات
األمونيوة؟

3
نعم

هك ُتتوي ناى أي مواد
مطاةقا مبقادير ميكل أن ت رير ا ياً
يف ا تقرار نضات األمونيوة؟
(ان ر )5-3-39

4
خارج سدود املكونات امل ينا
ضمل رفم األمم املتحدة
( 6127ان ر )3-4-39

نعم

ال
2

ال

5
هك ُتتوي ناى
أفك مل  1.6يف املائا مل
املواد اةقاةاا ةالسضاق؟
(ان ر )4-3-39

نعم

خارج سدود املكونات امل ينا
ضمل رفم األمم املتحدة
 .6127تُآلنف كمادة متفريرة
(ان ر )4-4-39

ال
1

7
هك ُتتوي ناى أك ر
مل  5يف املائا مل كربيتات األمونيوة؟
(ان ر )2-4-39

01
املرور إىل اة كك (0-39ب)

GE.17-04713

9

نعم

خارج سدود املكونات امل ينا
ضمل رفم األمم املتحدة 6127
(ان ر )3-4-39

ال

تُدرج ضمل رفم األمم املتحدة
( 6127ان ر 6-4-39
و)5-4-39

15

ST/SG/AC.10/44/Add.2

الشكل (1-13ب)

00

يت ع اة كك (0-39أ)

06
هك تتعاق املادة
مبادة تسميد مرك ا ُتتوي
ناى نضات األمونيوة؟ (ان ر
)6-3-39

نعم

03

نعم

هك ُتتوي ناى
أك ر مل  71يف املائا مل
نضات األمونيوة؟

05

04

هك ُتتوي ناى
أك ر مل  1.4يف املائا مل
املواد اةقاةاا ةالسضاق؟ (ان ر
)4-3-39

ال

ال
02

هك ُتتوي ناى
أك ر مل  5يف املائا مل
كربيتات األمونيوة؟ (ان ر
)2-4-39

ال

07

60
هك ُتتوي ناى
 45 يف املائا مل نضات
األمونيوة؟

67

66

62

63
نعم

ال

هك هي فاةاا
ةاتحاك اةلا ؟
(ان ر )7-4-39

املرور إىل اة كك (0-39ج)

نعم تُدرج ضمل رفم
األمم املتحدة 6127
(ان ر 6-4-39
و)5-4-39

خارج سدود املكونات امل ينا ضمل رفم
األمم املتحدة  6127أو رفم األمم
املتحدة ( 6170ان ر )3-4-39

هك ُتتوي ناى
أك ر مل  1.4يف املائا مل
املواد اةقاةاا ةالسضاق؟ (ان ر
)4-3-39

64

01

ال

61

تُدرج ضمل رفم
األمم املتحدة ( 6127ان ر
 6-4-39و)5-4-39

نعم

هك ُتتوي ناى
 01 يف املائا مل املواد
اةععويا ،دون انت ار
نضات األمونيوة وكربيتات
األمونيوة؟

نعم

ال

09

ال

نعم خارج سدود املكونات امل ينا
ضمل رفم األمم املتحدة
 6127أو رفم األمم املتحدة
( 6170ان ر )3-4-39

نعم

خارج سدود املكونات امل ينا
ضمل رفم األمم املتحدة
 6127أو رفم األمم املتحدة
( 6170ان ر )3-4-39

65
تُدرج ضمل رفم األمم املتحدة
( 6170ان ر )7-4-39

ال
مآلنفا
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الشكل (1-13ج)
61

يت ع اة كك (0-39ب)

69

31

هك ُتتوي ناى
أك ر مل  71يف املائا مل
نضات األمونيوة؟

30

هك ُتتوي ناى
أك ر مل  1.4مل املواد
اةقاةاا ةالسضاق؟ (ان ر
)4-3-39

نعم

نعم

خارج سدود املكونات امل ينا
ضمل رفم األمم املتحدة 6127
(ان ر )3-4-39

ال

33

36
هك ُتتوي ناى
أك ر مل  5يف املائا مل
كربيتات األمونيوة (ان ر
)2-4-39

خارج سدود املكونات
امل ينا ضمل رفم األمم املتحدة
( 6127ان ر )3-4-39

نعم

ال

ال
34

35

هك ُتتوي ناى 11 
يف املائا نضات األمونيوة املخاوط مع
كرةونات اةكاةسيوة و/أو اةدوةومي
و/أو كربيتات اةكاةسيوة املعد ؟

نعم

مآلنفا

ال

32

تُدرج ضمل رفم األمم املتحدة
( 6127ان ر 6-4-39
و)5-4-39

31

37
هك ُتتوي ناى
أك ر مل  45يف املائا مل
نضات األمونيوة؟

نعم

هك ُتتوي ناى
أك ر مل  1.4يف املائا
مل املواد اةقاةاا ةالسضاق؟
(ان ر )4-3-39

39
نعم

خارج سدود املكونات امل ينا
ضمل رفم األمم املتحدة 6127
(ان ر )3-4-39

ال
41
هك ُتتوي ناى
أك ر مل  5يف املائا مل
كربيتات األمونيوة؟

ال

43

44
مآلنفا

40

ال
مآلنفا

46

هك يزيد جممو
نضات األمونيوة وكربيتات
األمونيوة ناى 71
يف املائا؟

نعم

45

نعم تُدرج ضمل رفم األمم املتحدة
( 6127ان ر 6-4-39
و)5-4-39

ال
مآلنفا

.
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القسم 11
تُع د ّدل اةماددا اةتمليديددا ةيآل د " نآلددلا كددا
6-6-50
منزو ا سا يا يف هل اةرت ا إال إذا
(6-6-50أ)

يُآل دنلف أي متفريددر

يُع ّدل نجل اةفقرة ةيآل " كا

أُند ةتوةيد تثري نماي تفري ي أو ناري؛

(أ)

يُستعا يف اةفقرة اةفرنيا (ب) نل ن ارات نندما يكون هلا خطدر
(6-6-50ب)
انفريار امك ةع ارات نندما يكون ة خطدر انفريدار دامك  .ويسدتعا ندل معددل اسضافد
املآلح" ةآليغا معدل االسضاق املآلح" .
(6-6-50ج)

ال ينط ق ناى اةنسخا اةعرةيا.

التذييل 3
يف اةعمود املخآلجل ةد اةعنوان
-

نل ” “INERIS/LSEةد

ةاةنس ا إىل رنسا ،يُستعا
ةاةنس د ا إىل أملانيدداُُ ،تددلف ن ددارة ”II

”… “Bundesanstalt

-

ةاةنس ا إىل هوةنداُُ ،تلف ن ارات

”“INERIS/CERT

 “Abteilungوتُدددرج ن ددارة

”2

ُ “Abteilungت د

”“Prins Maurits Laboratory

نل اةعنوان املوجود ةاةعنوان اةديد اةتال

-

ةاةنس ا إىل اةياةان ،يُستعا

-

ةاةنس ا إىل إ انيا ،يُستعا

-

ةاةنس ا إىل اةسويد ،يُستعا

-

ةاةنس ا إىل اةواليات املتحدة األمريكيا ،يُستعا

“Physical & Chemical Analysis Center
)Nippon Kaiji Kentei Kyokai (NKKK
1-14-2 Sachiura, Kanazawa-ku
”Yokohama 236-0003, Japan

نل اةعنوان املوجود ةاةعنوان اةديد اةتال
)“Laboratorio Oficial J.M. Madariaga (LOM
)Erik Kandel, 1 (Tecnogetafe
)E-28906 Getafe (Madrid
”Spain

نل اةعنوان املوجود ةاةعنوان اةديد اةتال
“Swedish Civil Contingencies Agency
Section for the Safe Handling of Hazardous Substances
S-651 81 Karlstad
”Sweden

نل اةعنوان املوجود ةاةعنوان اةديد اةتال

« Associate Administrator for Hazardous Materials Safety
Pipeline and Hazardous Materials Safety Administration
US Department of Transportation
1200 New Jersey Avenue, SE
États-Unis, D.C. 20590».
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التذييل 1
يُسد د ددتعا يف ااي د د ددا اةما د د ددا اةس د د دداةعا ( وض د د ددغا االنفري د د ددار ُي د د ددلد
اةفر 6
وُتدلف يف اايدا اةمادا اة امندا ( وجيدت تزويدد
نادة  ) ...نل ةف ا اةنقك ةاف ا اةت دغيك ُ .
اةوناء عا  01ةضات  ) ...ن ارات ناى اةنحو املستعماا ة يف اةنقك .

التذييل 1
يُسددتعا يف اةماددا األوىل نددل ن ددارة مددادة جديدددة ةآلدديغا م دواد
0-6
جديدة  ،ونل ن ارات تقدميلا ةانقك ةآليغا تقدميلا ةاتآلنيف .
تُدرج يف اايا اةماا األوىل اةع ارات اةتاةيدا ن دراً اةتلدا اةفيزيائيدا،
6-6
وُتددلف يف اةماددا اة انيددا ن ددارة أريندداء اةنقددك  .وتُعدداف يف
م دواد صددا ا متناهيددا اةآلددغر ،م د الً)ُ .
ةعددض امل دواد اةدديت ُُيتمددك أن تس د ت ت د كالً فددد
اايددا اةفقددرة مجاددا جديدددة يكددون نآلددلا كددا
ال ُُتدددج أي ت كددك نندددما تكددون يف هيئددا مددادة صددا ا ،د أاددا فددد تتحددول إىل مددادة ددائاا يف
ظدروف اةت دغيك اةعاديددا .ويف هدل ا داالت ُُيددتكم إىل املنطدق اةسدايم ةتحديددد مدد ا اجددا إىل
االخت ار أو اةتآلنيف .
تُعدلل اةفقرة  3-6ةيآل " نآللا كا

 3-6جيددري اةتثكيددد ناددى املالس ددات اةدواردة يف اةفقددرة 6-0-0
مددل اةقسددم  0مقدمددا نامددا  ،ةثن د مددل املفددض أن تكددون اةسدداطا اةدديت جتددري االخت ددارات هددي
اهليئا املختآلا تقنياً .
ُُ 0-3تلف ن ارتا اة ع ا  0-4و اة ع ا . 6-5
إجراءات اةق ول .
اةفرنيا (د)

 6-3يُسد د ددتعا

ند د ددل إج د د دراءات اةق د د ددول يف اةرت د د ددا  0ةآلد د دديغا

ُُ 3-3تد ددلف يف اةماد ددا اةتمليديد ددا ن د ددارة اةرت د ددا  0ويف اةفقد ددرة
ُُتلف ن ارة اة ع ا  0-5يف اةماا اةتمليديا

تُدرج يف اةنقطا األوىل صديغا /اةآلدنف األول ةعدد جمموندا اةتع ئدا ‘‘0
وتُعاف صيغا  6/ةعد ‘‘6
4-3

ُُتلف ن ارة اةرت ا  0ويُستعا
ُُتلف يف اةعنوان ( اةرت ا .) 3

-5

ُُتلف يف اةعنوان ( اةرت ا .) 4

-4
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0-5

ُُتلف يف اةعنوان (اة ع ا )0-4
تُدرج قرة رنيا جديدة  6-5يكون نآللا كما ياي
 6-5املواد اةيت ميكل أن تكون مس ا ةاتمارير

د دريطا أال تكد ددون املد ددادة ُمع د ددلة ةاتم د دارير ،ال ياد ددزة تط يد ددق إج د دراءات
تآلنيف املواد املس ا ةاتمارير يف ا االت اةتاةيا
(أ)
أو راةطات ريالرييا أو ساقات متوترة؛

اةضكي ددت اةكيمي ددائي ةام ددادة ال ُيت ددوي نا ددى راةط ددات رينائي ددا

(ب) أو ُيت ددوي املرك ددت نا ددى راةط ددات رينائي ددا أو راةط ددات ريالريي ددا
أو ساقدات متدوترة ،وتفدوق اةكتادا اةزيئيدا ) ،M(CHONةاستسداب نناصدر اةكرةدون واهليددروجر
واألوكسيرير واةنيضوجر قا051 ،؛
وق  51درجا ق.

(ج)

أو املرك ددت ه ددو م ددادة ص ددا ا .تنك ددون نقط ددا االنآل ددلار يل ددا

( 6-5يُعاد ترفيملا ُُ )3-5تلف يف اةعنوان (اة ع ا . )6-4
( 3-5يُعدداد ترفيملددا  )4-5يُع ددلل اةعن دوان كددا
وتطاق ااات هلوةا .

امل دواد اةدديت فددد تتفانددك ةتالمسددلا مددع املدداء

-2

ُُتلف يف اةعنوان (اةرت ا . )5

0-2

ُُتلف يف اةعنوان (اة ع ا . )0-5

0-0-2

ُُتلف يف اةماا األوىل مل اة ع ا . 0-5

6-2

ُُتلف يف اةعنوان (اة ع ا . )6-5

التذييل 1
اخت ددارات املكد ّدون اةومعددي .
يُع ددلل نن دوان اةتددلييك ةيآل د " كددا
 -0اخت ددار املكد ّدون اةومعددي  . HSLويُعدداد تددرفيم اةفقدرات
ويدُددرج نندوان رنددي جديددد كددا
املوجودة ةناءً ناى ذة .
يف اةفقرة ( 0-0اةفقرة  0اةقاً) ،تُدرج ن ارة يف اة دالالت ،أو ةعدد
األةعاب اةناريا ،اةيت تستخدة  .ويف اةماا اة انيا ،يُستعا نل ةف ا را عا ةاف ا دا عا .

يف اةفق ددرة ( 6-6-0اةفق ددرة  6-6دداةقاً) ،يُس ددتعا ن ددل ن ددارات
تُقفددك اةنلايددا األخددر ةون دداء اةعددغا ةقددرص انفريددار م ددل األةومنيددوة ةع ددارات تُقفددك اةنلاي ددا
األخ ددر ةون دداء اةع ددغا ةق ددرص انفري ددار م ددل اةنح دداق األص ددفر أو م ددل األةومني ددوة  .ويف اةما ددا
األخ ة ،تُدرج ةعد ن ارات ساقا مل اةرصاص اةار ةع ارات أو ساقا مل مادة منا ا ميكل
أن يتغ كالا (م ك ةول أكسي متيار) .
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يف اةفقرة ( 4-0اةفقرة  4اةقاً) ،تُدرج ةعد ن ارات اةيت تستخدة
يف اة دالالت صديغا أو إلسدداج تدثري مسعدي  .ويُسدتعا ندل ةف دا را عدا ةاف دا دا عدا .
ويُع ّدل اةدول ةيآل " كا
اةضكيت (اةنس ا املئويا مل اةكتاا)

وق كاورات اة وتا يوة/أملنيوة ()63/77
د د د ددوق كاد د د ددورات اة وتا د د د دديوة/نضات اة اريوة/أملنيوة/املغند د د دداةيوة
()05/45/61/61
وق كاورات اة وتا يوة/ةنزوات اة وتا يوة ()69/70
د ددوق كاد ددورات اة وتا د دديوة/هيدروجر ت تاةي د د اة وتا د دديوة/
اةتيتانيوة ()03/65/26
د د ددوق كا د د ددورات اة وتا د د دديوة/أملنيوة (/)P2000أملني د د ددوة ()P50
()30/02/53
د د د د د د ددوق كا د د د د د د ددورات اة وتا د د د د د د دديوة/أملنيوة (/)P2000أملني د د د د د د ددوة
(/)P50كربيتات األنتيمون ()5/31/05/51
وق كاورات اة وتا يوة /حم ن ا ()61/11
وق كاورات اة وتا يوة /حم ن ا ()41/21
وق كاورات اة وتا يوة /حم ن ا ()51/51
د د ددوق كاد د ددورات اة وتا د د دديوة/ني د د دضات اة وتا د د دديوة /حم ن د د ددا
()60/62/53
د د ددوق كا د د ددورات اة وتا د د دديوة/نيضات اة وتا د د دديوة /حم ن د د ددا
(( )60/62/53فات ةلور اةقطل)
وق كاورات اة وتا يوة /حم ن ا /أملنيوة ()01/63/59

اال تخداة أو اةتثري

اةوف د األدىن اةددلي تسددتغرف ايددادة
اةع د د ددغا م د د ددل  291إىل 6 171
كياو ةا كال (مياي ريانيا)

اةنتيريا

مكون ومعي
مكون ومعي

مسعي ( رفعا)
مسعي ( رفعا)

1.41
6.05

مسعي (صف )
مسعي (صف )

1.19
0.27

مكون ومعي
مكون ومعي

الالت

6.73

مكون ومعي

الالت

0.09

مكون ومعي

انفريار
انفريار
انفريار
انفريار

1.15
6.11
9.62
0.19

مكون ومعي
مكون ومعي
ةيس مكوناً ومعياً
مكون ومعي

انفريار

7.39

ةيس مكوناً ومعياً

انفريار

0.04

مكون ومعي

يُدرج فسم جديد  6يكون نآل كا

"- ٢

اختبار المكون الومضي المعتمد في الواليات المتحدة

١-٢

مقدمة

يُس ددتخدة ه ددلا االخت ددار ةتعي ددر م ددا إذا كاند د املد دواد اةناري ددا يف ددكك
مسددحوق أو اةوسدددات اةناريددا سسددت مددا تعددر يف األةعدداب اةناريددا ،اةدديت تُسددتخدة يف اة ددالالت
أو إلسددداج تدثري مسعددي أو تُسددتخدة كح ددوة انفرياريددا أو ك ددحوة دا عددا ،تُعتددرب مكونددات ومعدديا
أل درا تعيددر األةعدداب اةناري دا يف جدددول اةتآلددنيف اال ضاضددي ةلةعدداب اةناريددا 5-٥-٣-١-٢
مل اةالئحا اةنموذجيا.
٢-٢

الجهاز والمواد
يتكون جلاا االخت ار مل اةعناصر اةتاةيا

أن وةددا ةاعينددا مددل اةددورق املقددو أو األةدواح اةايفيددا ال يقددك فطرهددا اةددداخاي
نددل  ٢٥ماددم وال يتريدداوا طوهلددا  ١54ماددم ،وال يتريدداوا مس د جدددارها  ٣.٣ماددم ،وتكددون األن وةددا
مغاقا مل اايتلا ةا تخداة فرص أو دادة أو طاء مل اةورق املقو يكفي ةت ي اةعينا؛
GE.17-04713
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صددفيحا دداهدة مددل اةفددوالذ ي اددا مسكلددا  ١.١ماددم وي اددا طددول كددك
ضداع يلدا  ١٦١مادم مبواصدفات ) S235JR (EN10025أو ) ST37-2 (DIN17100أو SPCC (JIS
) G 3141أو مددا يكددا ذة د  ،وي دضاوح سددد امتددداد اةآلددفيحا (أو مقاومتلددا ةاتمددزق) ةددر ١٣٥
و ٣٥٥ن/.ماددم مرةددع ،وفددوة اة ددد اةقآلددو ةددر  ٣٣٦و ٣٧٣ن/ماددم مرةددع ،ونس د ا اال ددتطاةا
ةعد اةت ي ةر  62و 42يف املائا؛
ُم د د ّدعك كلرة د ددائي ،أي رأق ص د ددماما كلرةائي د ددا مد د د الً ،ةث د ددالل م د ددل
اةرصاص ال يقك طوهلا نل  ٣١م؛
جا ددا مددل اةفددوالذ اةاددر ةاحيددز املغاددق (ي اددا وااددا حنددو كاغددم) فطرهددا
اخلددارجي  ٦٣ماددم وال يقددك طوهلددا نددل  ١٦٥ماددم ،و ددا ريقددت دائددري ذي فددا مسددط" ي اددا فطددر
اة ددداخاي  ٣٣ما ددم ونمقد د اة ددداخاي  ١٥٥ما ددم ،و ددا س د ّدز أو أخ دددود يف نآل ددف فط ددر اايتل ددا
املفتوسددا يكفددي ملددرور أ دالل امل د ّدعك املكونددا مددل اةرصدداص (وميكددل ت ي د اةا ددا اةفوالذيددا يف
مق ض ا يز املغاق ةتيس املناوةا)؛
ساقا والذيا ارتفانلا  ٥١مام وفطرها اةداخاي  ٣٥مام؛
كك ضاع يلا  ١٥١مام.
٣-٢

فانددة معدنيدا صددا ا ،أي صدفيحا مرةعدا ي اددا مسكلدا  ٢٥مادم وي اددا

إجراء االختبار

ف ددك االخت ددارُُ ،تفددد امل دواد اةناريددا ملدددة  ٢٢ددانا يف جمفددف ننددد درجددا
١-٣-٢
س درارة ة ددر  ٢١و ٣١درج ددا ق .ويددتم مس د قاً وان مق دددار  ٢٥رام داً م ددل اةكتا ددا اةآلددا يا م ددل امل ددادة
اةناريددا املختددربة ،اةدديت تكددون يف ددكك مسددحوق أو س ي ددات أو مطايددا ناددى ركيددزة مددا ،وتوضددع املددادة
ةعنايددا يف أن وةددا ةاعينددا مددل األة دواح اةايفيددا يك ددون طر لددا اةسددفاي مغاق داً ةا ددتخداة فددرص أو دددادة
أو طدداء مددل اةددورق املقددو أو اةددورق .وةعددد مددكء األن وةددا ،يوضددع اةقددرص أو اةسدددادة أو اةغطدداء مددل
اةددورق املقددو أو اةددورق ةرفّددا ملنددع تسددرب اةعينددا خددالل اةنقددك إىل حمطددا االخت ددار .و تاددف ارتفددا املددادة
املوجددودة يف األن وةددا سسددت ك ا تلددا .وين غددي أوالً دم د اةعينددا وذة د ةدداةطرق ةرفددا ناددى األن وةددا اةدديت
تكون ُوضع ناى ط" ميندع سددوج اة درارات .وجيدت أن تكدون اةك ا دا اةنلائيدا ةامدادة اةناريدا يف
األن وةا فري ا فدر اإلمكان مل اةك ا ا املسرياا نندما تكون املادة يف جلاا ةلةعاب اةناريا.
وتوضع اةآلدفيحا اة داهدة نادى ساقدا داندة .وسسدت ا اةدا ،يُندز
٢-٣-٢
اةق ددرص أو اةس دددادة أو اةغط دداء م ددل اة ددورق املق ددو أو اة ددورق م ددل أن وة ددا اةعين ددا ويوض ددع امل د ّدعك
اةكلرةائي ناى رأق املادة اةناريا املختربة وي ل نند نمدق  01مادم .إ يوضدع ،أو يعداد وضدع،
اةقرص أو اةسدادة أو اةغطاء مل اةورق املقو أو اةورق ،وةدلة يُ لد موضدع امل دعك يف أن وةدا
اةعينددا وكددلة نمددق رأق اةفتياددا .ويددتم ريددد األ ددالل وإنزاهلددا ناددى طددول ا ددائا اةددان  ،إ يددتم
رينيلا مل جديد ةاجتا اخلارج يف اةطرف اةسفاي مل األن وةا .وتوضع أن وةدا اةعيندا نموديداً وتُرلكدز
و ددا اةآلددفيحا اة دداهدة .وتوضددع جا ددا ا يددز املغاددق اةفوالذيددا ددوق أن وةددا اةعينددا املكونددا مددل
دحز املوجددود يف اةطددرف اةسددفاي ةا ددا
األةدواح اةايفيددا .وتوضددع أ ددالل امل د ّدعك حبيددث متددر نددرب اة د د ّ
ا يز املغادق ،وهكدلا تكدون جداهزة ةوصدالا ةددارة اإل دعال .وأخد اً ،يدتم تآلدحي" تراصدف اةا دا
اةفوالذيا واةآلدفيحا اة داهدة سدك تكوندان نادى نفدس احملدور مدع ا اقدا اةفوالذيدا .ان در اة دكك
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أةددف  ١١-٧كم ددال ناددى جلدداا االخت ددار .إ يوضددع اةقددرص أو اةغطدداء أو اةسدددادة مددل اةددورق
املق ددو أو اة ددورق يف اةط ددرف اةس ددفاي ألن وة ددا اةعين ددا ة ددكك دفي ددق ملن ددع أي ري ددوة هوائي ددا ة ددر
اةآلفيحا اة اهدة واةطرف اةسفاي ةامادة املختربة.
وةع ددد ذةد د ي ددتم إ ددعال اةل دداا اةكلرة ددائي م ددل موف ددع رم ددل .وةع ددد
٣-٣-٢
اإل ددعال ،واالنت ددار مدددة امنيددا معقوةددا ،تُسددضجع اةآلددفيحا اة دداهدة وتُفحددجل .وين غددي إج دراء
االخت ار ريالج مرات ما مل يتم ا آلول ناى نتيريا موج ا يف االخت اريل األول واة ا .
٤-٢

معايير االختبار وطريقة تقييم النتائج

تُعترب اةنتيريا موج ا  ، +واملدواد اةناريدا اةديت تكدون يف دكك مسدحوق
أو اةوسدات اةناريا سست ما تُعر يف األةعاب اةناريدا اةديت تُسدتخدة يف اة دالالت ،أو تُسدتخدة
إلس ددداج أري ددر مسع ددي ،أو تُس ددتخدة كح ددوة انفرياري ددا أو س ددوة را ع ددا ،تُعت ددرب مكوند داً ومعد د ددياً يف
ا االت اةتاةيا
(أ)
خترة أو اخضاق؛
متزق أو ان قاب أو ّ

إذا ظل ددر نا ددى اةآل ددفيحا اة دداهدة ،خ ددالل أي جترة ددا ،أري ددر

(ب) أو إذا ااد متو ددا اةعمددق األفآلددى ةت د اّم اةآلددفائ" اة دداهدة
ناى  ١٥مام يف االخت ارات اة الريا مجيعلا.
أمثلة على النتائج
اةضكيت (اةنس ا املئويا مل اةكتاا)

وق كاورات اة وتا يوة/أملنيوة ()63/77
ددوق كا ددورات اة وتا دديوة/نضات اة دداريوة/أملنيوة/
املغناةيوة ()05/45/61/61
د د ددوق كا د د ددورات اة وتا د د دديوة/ةنزوات اة وتا د د دديوة
()69/70
ددوق كا ددورات اة وتا دديوة/هيدروجر ت تاةي د د
اة وتا يوة/اةتيتانيوة ()03/65/26
وق كادورات اة وتا ديوة/أملنيوة (/)P2000أملنيدوة
()30/02/53( )P50
وق كادورات اة وتا ديوة/أملنيوة (/)P2000أملنيدوة
(/)P50كربيتات األنتيمون ()5/31/05/51
وق كاورات اة وتا يوة /حم ن ا ()61/11
وق كاورات اة وتا يوة /حم ن ا ()41/21
وق كاورات اة وتا يوة /حم ن ا ()51/51
د ددوق كا د ددورات اة وتا د دديوة/نيد د دضات اة وتا د دديوة/
حم ن ا ()60/62/53
د ددوق كا د ددورات اة وتا د دديوة/نيد د دضات اة وتا د دديوة/
ح د د د ددم ن د د د ددا (( )60/62/53فا د د د ددت ة د د د ددلور
اةقطل)
د د ددوق كاد د ددورات اة وتا د د دديوة /حد د ددم ن د د ددا /أملنيوة
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اال تخداة أو اةتثري

م اهدة اةاوسا اة اهدة أو
متو ا نمق اةت اّم (مام)

اةنتائ

مسعي (صف )

خترة
ّ

مكون ومعي

مسعي (صف )

خترة
ّ

مكون ومعي

الالت

خترة
ّ

مكون ومعي

الالت

خترة
ّ

مكون ومعي

انفريار
انفريار
انفريار
انفريار

خترة
ّ
١٧.٧
٦.٧
متزق

مكون ومعي
مكون ومعي
ةيس مكوناً ومعياً
مكون ومعي

انفريار

١٢.٧

ةيس مكوناً ومعياً

انفريار

خترة
ّ

مكون ومعي

مسعي ( رفعا)
مسعي ( رفعا)

خترة
ّ
٣/١١

مكون ومعي
ةيس مكوناً ومعياً
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ساء
دال
ياء
جيم
ااي
أةف

ساء

طاء

ةاء
هاء

واو

(أةف)
(جيم)
(هاء)
(ااي)

أن وةا ةاعينا مل اةورق املقو أو األةدواح
اةايفيا
ُم ّعك كلرةائي
ساقا والذيا
املادة املختربة

(طاء) أخدود يف اةا ا ملرور األ الل

الشكل ألف ."١١-٧
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(ةاء) صفيحا اهدة والذيا
(دال)
(واو)
(ساء)
(ياء)

جا ا ةاحيز املغاق مل اةفوالذ اةار
فاندة معدنيا صا ا
فرص أو طاء أو دادة مدل اةدورق املقدو
أو اةورق
مق ض ماحوة (اختياري)
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